ROVVILTNEMNDA I REGION 4 OG REGION 5

Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5
– 20. april 2018
Tid og sted: Kl. 10:00-11:05, Statens hus, Hamar.
Til stede:
Fra nemnda i region 4:
Øyvind Solum, Sunniva Holmås Eidsvoll, Lise Hagen Rebbestad, Monica Carmen Gåsvatnv, Trygve
Westgård.
Fra nemnda i region 5:
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Eli Wathne, Berit Haveråen
Møteleder:
Arnfinn Nergård
Fra sekretariatene:
Oslo og Akershus: Christian Hilmann
Hedmark: Øyvind Gotehus og Rannveig Helgesen
Referent: Øyvind Gotehus/Rannveig Helgesen
**********************************************************************************
Orientering om bestandsregistrering av ulv vinteren 2017/2018 ved Statens naturoppsyn.
Informasjon fra Mattilsynet om deres arbeid med dyrevelferd på utmarksbeite.

Fellessak 1/18 kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5,
2018/2019
Innstilling fra sekretariatene i region 4 og 5
Forslag til vedtak:
I. Om nemndenes myndighet
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4–6 ynglinger per år, hvorav
3 skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir
skal telle med en faktor på 0,5. I siste offisielle statusrapport fra bestandsovervåking av ulv, som er
utgangspunkt for vurdering av beslutningsmyndighet, fremgår det at det var påvist 4 helnorske
ynglinger og 7 i svensk-norske grenserevir i 2016 (rapport fra 30. mai 2017).
Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget
skadefelling av ulv, jf. §§ 4, 7, og 8 i rovviltforskriften.
II. Kvote for betinget skadefelling
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr,
tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget
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skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte
skadefellingssituasjoner. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for ulv,
basert på oppdatert kunnskap per 8. mars 2018, og basert på erfaringer fra tidligere år, finner
rovviltnemndene at det bør åpnes for betinget skadefelling av 5 ulver for å forebygge betydelige
skader på husdyr og tamrein.
Et uttak gjennom betinget skadefelling på 5 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens
overlevelse.
Det fastsettes en kvote på 5 ulver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2018 – 15. februar 2019.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, jf. § 8 i
forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om
ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, kommer derfor
ikke til anvendelse. Nemnda anser at en kvote på 5 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet
belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til
skadefelling, jf. § 12. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18
i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan
påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort
kjent.

Rovviltnemndenes behandling:
Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Rovviltnemndenes vedtak:
I. Om nemndenes myndighet
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4–6 ynglinger per år, hvorav
3 skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir
skal telle med en faktor på 0,5. I siste offisielle statusrapport fra bestandsovervåking av ulv, som er
utgangspunkt for vurdering av beslutningsmyndighet, fremgår det at det var påvist 4 helnorske
ynglinger og 7 i svensk-norske grenserevir i 2016 (rapport fra 30. mai 2017).
Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget
skadefelling av ulv, jf. §§ 4, 7, og 8 i rovviltforskriften.
II. Kvote for betinget skadefelling
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr,
tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget
skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte
skadefellingssituasjoner. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for ulv,
basert på oppdatert kunnskap per 8. mars 2018, og basert på erfaringer fra tidligere år, finner
rovviltnemndene at det bør åpnes for betinget skadefelling av 5 ulver for å forebygge betydelige
skader på husdyr og tamrein.
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Et uttak gjennom betinget skadefelling på 5 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens
overlevelse.
Det fastsettes en kvote på 5 ulver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2018 – 15. februar 2019.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, jf. § 8 i
forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om
ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, kommer derfor
ikke til anvendelse. Nemnda anser at en kvote på 5 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet
belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til
skadefelling, jf. § 12. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18
i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan
påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort
kjent.

Møteplan:
Fellesmøter:
24. mai kl. 10:00, telefonmøte. Sak: Behandle klager på vedtak om kvote for betinget skadefelling av
ulv.
19. juni kl. 10:00, Gardermoen. Sak: Kvote for lisensfelling av ulv.
22. august kl. 10:00, Gardermoen. Sak: Behandle klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv.
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